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26 Jumada Al Awwal 1441 H
Islamitische Kinderboekenweek
Wist-u-dat…
…. onze website vernieuwd is? Kijk op
www.ikra.nl en laat ons weten wat u ervan
vindt.

…. groep 1A twee nieuwe leerlingen in de
klas krijgt? Wij zitten dan op 25 leerlingen
ma sha’Allah!
…. de kinderen uit groep 1A voor de
wintervakantie pannenkoeken hebben
gebakken? Het was super lekker!
…. Isra uit groep 1A zelf haar jas dicht kan
ritsen? Masha’Allah de juf is super trots op
haar.
…. groep 1B 2 nieuwe leerlingen in de klas
heeft gekregen? Welkom Abdulahi en Lina!
…. bij groep 1B op dinsdag en woensdag juf
Nora voor de groep staat? De kinderen
vinden het super gezellig!

Elk jaar wordt de islamitische
Kinderboekenweek georganiseerd. Elk jaar
hebben we een ander onderwerp waar de
kinderen meer over te weten komen.
De onderwerpen van vorig jaar en het jaar
daarvoor waren een aantal profeten en
boodschappers van Allah swt. De juf of
meester heeft vele prachtige verhalen
voorgelezen over bijvoorbeeld de profeet
Nouh, Ibrahim, Musa en Ayoube (vrede zij
met hen allemaal). Dit jaar hebben we één
profeet gekozen waar de kinderen de meest
prachtige verhalen over zullen horen. Het is
onze laatste profeet en Boodschapper van Allah swt, Mohamed (vrede zij met
hem). Een groot deel van het leven van de meest geliefde bij Allah zal voorgelezen
worden aan de kinderen. We hebben gekozen voor onze profeet Mohamed (vrede
zij met hem), omdat onze kinderen veel over hem (vzmh) moeten weten. Dit zal de
liefde in hun hart voor de meest prachtige man die ooit heeft geleefd doen
toenemen. Wanneer we meer over de profeet (vzmh) te weten komen, zullen we
ook meer van hem (vzmh) gaan houden. Wanneer we meer van hem (vzmh)
houden, zullen we in sha’Allah ook ons best doen om hem (vzmh) te volgen. We
zullen dan hopelijk en met de wil van Allah swt betere mensen worden, voor
onszelf en ook onze omgeving!

.... Nisa de waterpokken heeft? Wij wensen
haar heel veel beterschap in cha Allah.

Meester Mustapha

.... Uneyse en Sumeyyaah hun veterdiploma
hebben behaald? Ma sha Allah. De teller
staat inmiddels op 10 leerlingen.

De Nationale Voorleesdagen 2020

.... Musab heel goed is in bouwen? Ma sha
Allah.
.... wij gestart zijn met thema winter?
.... wij de aankomende twee weken de citotoetsen maken?
.... wij vetbollen maken voor de vogels
buiten? U kind neemt zijn eigen vetbol mee
naar huis. Geeft u het samen met uw kind
een mooi plekje buiten waar de vogels goed
bij kunnen?
…. de ouders van Asila op Umrah zijn
geweest?
…. wij nu veel meer weten over het leven
van de profeet Mohammed (vzmh)?
… de kinderen uit groep 2B heel graag met
de juf uit de Cito boekjes willen werken
…. Azranur een warm welkom kreeg toen ze
van de week weer op school kwam?
…. de kinderen uit groep 2B veel op visite
zijn bij juf Nassira en juf Chaimae?
…. zij dit erg gezellig vinden?!

De Nationale Voorleesdagen komen er weer aan! Maar wat zijn de Nationale
Voorleesdagen nu eigenlijk? Tijdens de Nationale Voorleesdagen staat voorlezen
aan de peuters en kleuters centraal. Voorlezen is niet alleen gezellig, maar ook erg
belangrijk. Het vergroot de woordenschat van de kinderen en helpt ze de wereld
om hen heen beter te begrijpen. Tijdens de Nationale Voorleesdagen staat er altijd
één prentenboek centraal, dit jaar is dat het boek ‘Moppereend’.
De Nationale Voorleesdagen zijn dit jaar
van woensdag 22 januari tot en met
zaterdag 1 februari. Op woensdag
22 januari zullen de Nationale
Voorleesdagen geopend worden met een
voorleesontbijt in de groepen 1 en 2.
Zij zullen tijdens de Nationale
Voorleesdagen door onder andere de leerkrachten worden voorgelezen uit de
prentenboeken van de top 10. Maar uiteraard is (voor)lezen niet alleen voor de
peuters en kleuters belangrijk, daarom zullen de kinderen uit de midden- en
bovenbouw regelmatig bij de peuters en kleuters op bezoek gaan om daar een
boek voor te lezen.
Wij hopen dat hierdoor alle kinderen, maar ook de leerkrachten en ouders
gemotiveerd worden om regelmatig samen te lezen. Veel leesplezier!

…. groep 3 is begonnen met de
boekenkring? Zo oefenen wij het
presenteren voor de klas.
…. Oudai uit groep 3B AVI m3 heeft
behaald?
…. juf Aysegul is bevallen van een dochter?
….Yusra grote zus is geworden van een
broertje?

Veiligheid op school
De P&R Groep heeft op 17 oktober 2019 een gesprek gehad bij de IBS IKRA in
Dordrecht. Aansluitend is een schouwing gedaan waarbij er is gekeken naar
verschillende veiligheidsaspecten met betrekking tot de school, haar leerlingen en
medewerkers.

.... groep 4A hard oefent voor hun
tafeldiploma? Ze doen super hun best!

Op basis van de bevindingen van de schouw kunnen we constateren dat er op het
gebied van organisatorische maatregelen, bouwkundige en fysieke voorzieningen,
verlichting, inbraak- en deurstandsignalering, CCTV camera observatie en
brandveiligheid / BHV de Ikra school alles goed op orde heeft.

.... Zainab uit 4A gewonnen heeft met
turnen? Goed gedaan, Zainab!

Verlofredenen Leerplichtwet

.... Amin en Zinedine uit 4A
voetbalkampioenen zijn? Scoor ze lekker
verder, jongens!
…. Aaliyah uit groep 4B heel mooi kan
zingen?
…. groep 5A bijna alle tafels kent?
.... Muhammed Efe uit groep 5B naar Umrah
is gegaan? Wij vinden het heel knap van
hem dat hij dit op zo een jonge leeftijd heeft
gedaan.
…. Marouan uit groep 5B een moestuin heeft
ontworpen? Hij wil later ook een eigen
moestuin hebben en daar geld mee
verdienen. Heel creatief ben jij, Marouan!
…. Youssef uit groep 5B altijd netjes werkt in
zijn schrift en ervoor zorgt dat zijn spullen er
goed uitzien? Knap werk, Youssef!
…. alle kinderen uit groep 5B de tafels
hebben geautomatiseerd? De juffen zijn trots
op jullie!
…. Umulqeer uit groep 6A een broertje heeft
gekregen? Gefeliciteerd familie Yuusuf.
…. Jounayda uit groep 6A haar typdiploma
heeft behaald?
…. Shayma uit groep 6A op basketbal zit?
…. groep 6A heel veel beweegt, wat weer
heel goed is voor de prestaties?
…. Nadin uit groep 7A in de wintervakantie
naar Engeland is geweest?
…. Sara uit groep 7A heel creatief is?
…. Husein uit groep 7A een lieve jongen is?
…. Salsabil uit groep 7A een boek heeft
gelezen in de wintervakantie? Ma Sha Allah.
…. Rayan uit groep 7A in de wintervakantie
naar Marokko is geweest?
…. groep 7A lieve wenskaartjes heeft
geschreven voor (eenzame) ouderen?
.... groep 8A klaar is voor de citotoetsen?
.... Lokmane uit groep 8A erg zijn best doet?
Hij wil graag goede cijfers halen.

Op 1 juli 2012 is een beleidsregel van het Ministerie van OCW in werking
getreden, die nadere uitleg geeft over de redenen voor het verlenen van verlof. De
beleidsregel wil vooral duidelijkheid scheppen over de vraag wanneer het hoofd
van de school nu wel en geen verlof kan verlenen.
Hieronder waarvoor er in ieder geval géén extra verlof kan worden verleend:
 familiebezoek in het buitenland;
 goedkope tickets in het laagseizoen;
 omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de
vakantieperiode;
 vakantiespreiding;
 verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
 eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
 samen reizen / in konvooi reizen door bijvoorbeeld de Balkan;
 kroonjaren;
 sabbatical;
 wereldreis / verre reis.
Op grond van de Leerplichtwet kan verlof verleend worden voor maximaal tien
dagen per schooljaar:
 vanwege het specifieke beroep van één van de ouders waarbij het niet
mogelijk is om in de schoolvakantie op vakantie te gaan. De beleidsregel
bepaalt dat dit verlof geen betrekking mag hebben op de eerste twee
lesweken van het schooljaar. Er moet voornamelijk gedacht worden aan
seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken
die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk
onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet
redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie
in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische
problemen zal leiden.
 vanwege gewichtige omstandigheden, die veelal buiten de wil of
invloedsfeer van de ouders of leerling zijn gelegen. Verlof kan worden
verleend voor: een verhuizing, het voldoen aan wettelijke verplichtingen
voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden, het bijwonen van
het huwelijk van een bloed- of aanverwant t/m de 3e graad, een ernstige
levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of
aanverwant t/m de 3e graad, het overlijden van een bloed- of aanverwant
t/m 4e graad of een huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of
grootouder.
Voor meer informatie zie: https://wetten.overheid.nl/BWBR0031787/2012-07-01
Belangrijke dagen in de komende maanden

.... Omar uit groep 8A het nieuwe jaar goed
is begonnen? Hij is vastbesloten om hoge
cijfers te halen en doet daar zijn best voor.

Staking
.... Nour M en Dunya uit groep 8A, juf Malika
altijd een extra knuffel geven en dat juf
Malika dat erg leuk vindt? Blijf dat vooral
doen dames!

Studiedag
Administratie dag

Donderdag 30 en vrijdag
31 januari
Donderdag 6 februari
Vrijdag 7 februari

Alle leerlingen zijn vrij
Alle leerlingen zijn vrij
Alle leerlingen zijn vrij
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